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AVIZ

în conformitate cu prevederile art. 41 lit. a) din Legea nr. 94/1992, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, ''Curtea de Conturi avizează la cererea 

Senatului sau a Camerei Deputaţilor, proiectul bugetului de stat şi proiectele de lege 

în domeniul finanţelor şi al contabilităţii publice sau prin aplicarea cărora ar 

rezulta o diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea 

bugetară' şi cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, "în cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a 

proiectelor de acte normative iniţiatorul trebuie să solicite avizul autorităţilor 

interesate în aplicarea acestora, în funcţie de obiectul reglementării".

Curtea de Conturi a României emite aviz favorabil fără observaţii asupra 

propunerii legislative - Lege privind Codul Eleetoral/ al României 
(b571/20.09.2022). /
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Nr. 82446/02.11.2022Domnului Mario-Ovidiu Oprea 

Secretar General 
Senatul României
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Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 4485/04.10.2022, înregistrată la Curtea de Conturi 

sub nr. 82446/11.10.2022, prin care ne solicitaţi avizul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale (6584/26.09.2022) şi asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, precum şi a Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (b590/29.09.2022), facem 
următoarele precizări:

Propunerile legislative vizează pe de o parte, abrogarea, iar pe de altă parte, modificarea 
modalităţii de finanţare de la bugetul de stat a activităţii partidelor politice.

Astfel, prin propunerea legislativă 6584/2022 se urmăreşte ca finanţarea activităţii 
partidelor politice să fie făcută exclusiv din resurse proprii sau private, prin eliminarea subvenţiei 
de la bugetul de stat din categoria surselor de finanţare a partidelor politice, în contextul în care 
rămâne valabil mecanismul de rambursare a cheltuielilor electorale către competitorii electorali, 
astfel încât campaniile electorale să poată fi în continuare finanţate de la bugetul de stat.

Propunerea legislativă b590/2022 are ca obiect limitarea cuantumului cheltuielilor privind 
promovarea politică, alocat din subvenţia plătită din bani publici la un cuantum de maximum 40% 
din totalul subvenţiei de stat primite de formaţiunile politice şi alianţele politice. O astfel de 
limitare este deja prevăzută la art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 334/2006, dar se aplică exclusiv 
pe perioada de desfăşurare a campaniei electorale. Prin prezenta intervenţie legislativă, se extinde 
această limitare, căpătând astfel un caracter general.

Prin adresa nr. 4391/27.09.2022, înregistrată la Curtea de Conturi sub nr. 
79927/03.10.2022, Senatul României a transmis Curţii de Conturi a României, în vederea avizării, 
propunerea legislativă - Lege privind Codul Electoral al României (6571/20.09.2022).

Propunerea legislativă b571/2022 avea în vedere unificarea legislaţiei electorale prin 
adoptarea unui Cod Electoral. Scopul acestuia era implementarea unei abordări legislative unitare, 
coerente, modernizatoare şi predictibile care să ofere un cadru stabil şi legitim pentru desfăşurarea 
referendumului, alegerilor prezidenţiale, parlamentare, euro-parlamentare şi locale, precum şi 
organizarea administraţiei electorale.
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Prin adresa nr. 79927/24.10.2022, instituţia noastră a transmis Senatului României avizul 
favorabil fără observaţii asupra propunerii legislative b571/2022.

Apreciem că sistemul legislativ trebuie să fie unul armonizat şi unic construit în aşa fel 
încât normele juridice incidente unei problematici să nu creeze blocaje sau bariere de interpretare. 
Ca atare, considerăm că trebuie luate în considerare limitele de competenţă constituţională şi legală 
ale fiecăreia dintre cele două instituţii implicate în acest demers legislativ de control a finanţării 
partidelor politice şi a campaniilor electorale: Autoritatea Electorală Permanentă şi Curtea de 
Conturi.

Prin urmare, ţinând cont de faptul că elaborarea unui Cod Electoral are drept scop 
unificarea tehnică a legislaţiei electorale, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem eă opţiunea cu privire la 
una dintre variantele cuprinse în propunerile legislative transmise de Senatul României cu adresa 
nr. 4485/04.10.2022 sunt de competenţa exclusivă a Parlamentului României - forul legislativ 
abilitat să analizeze oportunitatea reconsiderării soluţiilor legislative incidente procesului electoral 
şi a modalităţii de finanţare a activităţii partidelor politice, astfel încât cadrul normativ de 
reglementare să fie clar, predictibil, lipsit de ambiguităţi, asigurând în acest mod instrumentele 
necesare pentru responsabilizarea formaţiunilor politice în utilizarea fondurilor publice şi pentru 
realizarea unui control eficient, de natură să satisfacă scopul şi exigenţel^mpuse de lege.

Cu aleasă consideraţie, /
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